Bosbad Hoeven Fietsroute 9
“Baronie-route” + 44 km
Een route door West-Brabant met de nodige rust-mogelijkheden
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U vertrekt vanaf de receptie van Bosbad Hoeven.
U gaat meteen rechtsom, de Oude Antwerpsepostbaan op.
U rijdt door tot aan de straat Achter het Hof en gaat rechtsom deze straat volgen.
Op de rotonde neemt u de tweede afslag (rechtdoor dus). Dit is de Julianastraat.
Aan het einde hiervan gaat u linksom de Bovenstraat in.
Bij de pomp gaat u rechtsom naar de St. Janstraat.
Aan het eind gaat u rechtsom en komt u op het fietspad richting Etten-Leur.
Dit is de Sprangweg (richting fietsknooppunt 78).
U blijft dit fietspad volgen. De straatnaam verandert in Hoevensweg (richting
fietsknooppunt 04)
Bocht naar rechts volgen op het fietspad. (richting Roosendaal staat aangegeven)
De eerste weg linksaf slaan. Dit is de Hermelijnweg.
Aan het einde hiervan rechtsaf, op het fietspad, naar de Kattestraat. Let op bij het
oversteken van de spoorwegovergang!
Met het doorgaand verkeer naar links op de Verschuurweg.
Deze draait naar rechts en wordt Heistraat.
Bij de rotonde gaat u linksaf de Roosendaalseweg op. Dit is een erg breed gebied, omdat
hier voorheen de A58 liep, die dwars door Etten-Leur ging.
U blijft deze weg volgen tot voorbij de parkeergarage. U komt bij het Winkelcentrum
Etten-Leur. Een van de eerste overdekte winkelcentra in Nederland. Indien u wilt kunt u
hier ergens een van de diverse horecagelegenheden bezoeken voor een versnapering.
U gaat de Bisschopsmolenstraat in en blijft deze volgen tot u de molen ziet staan. Dit is
een stellingmolen uit 1744, gebouwd voor de bisschop van Antwerpen, waar Etten-Leur
toen onder viel. Zo had hij een vaste bron van inkomsten. Vanaf 1959 is de gemeente
Etten-Leur weer eigenaar en na een aantal restauraties wordt er, op vrijwillige basis,
weer graan gemalen.
Voor de molen gaat u linksaf de Withofstraat in. Vervolgens wordt de straatnaam
veranderd in Kerkwerve en wanneer u verder rijdt dan wordt het Stijn Streuvelslaan.
U rijdt dan langs een van de grootste scholengemeenschappen uit de regio, de Katholieke
Scholengemeenschap Etten-Leur, waar zo’n 2.500 leerlingen hun opleiding krijgen.
Bij de rotonde gaat u rechtdoor. Er ligt een fietspad aan de linkerzijde. Dit is de Vlaamse
Schuur.
Ná aan de rechterzijde de straten Bakhuis en Karnhuis te zijn gepasseerd gaat u iets
verder links het fietspad inslaan, waarmee u door een fietstunnel gaat.
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Na de tunnel pakt u het eerste fietspad aan de rechterkant en aan het eind hiervan gaat
u linksom op het fietspad naast de Bredaseweg.
Bij de stoplichten gaat u rechtdoor. Een beetje verder zit McDonald’s aan de
rechterhand, maar u mag met de fiets niet door de Mc Drive!
Bij de eerste weg gaat u linksaf, de Lage Bremberg. U passeert, verderop, de
Teerlingstraat. U gaat rechtdoor tot de Y-splitsing.
Daar houdt u rechts aan naar de Turfstraat.
Op het einde gaat u rechtsaf de Liesbosweg volgen. Er is een fietspad. De Liesbosweg
wordt Leursebaan.
Bij manege Overbosch gaat u rechtsaf de Drielindendreef in.
Aan het eind vindt u in het bos aan de linkerkant het gezellige restaurant de Peer.
Mét speeltuin een leuke pleisterplaats.
Na een eventuele stop gaat u rechtsaf naar de Oude Liesboslaan.
Na ongeveer een kilometer gaat u linksaf door de fietserstunnel onder de A58 door. Let
op mogelijk komen u tegenliggers tegemoet!
Wanneer u uit de tunnel komt gaat u rechtdoor (U ziet galerie VormVast) en na 20 meter
rechtsaf naar de Liesstraat.
Aan het einde hiervan gaat u op de Sprundelsebaan rechtsaf.
U passeert de Rithsestraat en bij de volgende gaat u linksom, de Moerdijkse Postbaan in.
(richting fietsknooppunt 23)
U neemt weer de eerste linksaf, het Bouwluststraatje en gaat aan het einde rechts de
Vuchtschootseweg in.
Aan het eind gaat u rechtsom naar de Hellegatweg.
Wederom aan het eind neemt u linksom een klein stuk de Moerdijkse Postbaan en gaat
dan naar rechts de Hoge Bremberg op.
De eerste weg linksaf neemt u daarna (Zandspui) Een klein stukje verder aan uw
rechterhand treft u de wijngaard van de Santspuy (met in het seizoen ook heerlijke
asperge’s!)
Aan het eind steekt u de voorrangsweg over en gaat linksom op de Rijsbergseweg.
(richting fietsknooppunt 19)
U gaat de eerste naar rechts naar de Klappenberg ( nog steeds richting fietsknooppunt
19)
Aan het einde van deze weg gaat u via het fietspad linksom de Zundertseweg op.
Aan uw rechterhand treft u de “Menmoerhoeve” waar een kleine pauze een goede optie
kan zijn.
U vervolgt op de Zundertseweg tot de eerste weg aan uw rechterhand, Wildert.
U moet de verharde weg blijven volgen en op de Wildert blijven rijden tot u aan de
Oosteindseweg komt.
Hier gaat u rechtsaf en neemt vervolgend de eerste linksom, de Gagelstraat.
Aan het einde rechtsom de Lokkerstraat in. U blijft deze volgen, waarbij de naam
veranderd in Bosstraat.
Versie 2016

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Bij de rotonde met de Bredasebaan en de Sint Janstraat neemt u de tweede afslag
(Ettenseweg / rechtdoor)
Aan het eind van het fietspad gaat u linksom de Martensstraat in.
Aan het einde rechtsom de Berkstraat in, dan linksom naar de Prinsenhoefstraat en
rechtsom naar de Luienhoeksestraat.
Op de rotonde gaat u rechtdoor en vervolgt de Luienhoeksestraat. Deze wordt
Irenestraat.
De Irenestraat maakt na de Beatrixweg een bocht naar links. Hier gaat u vervolgens
meteen rechtsaf op het fietspad over het fietsviaduct “Bolwerk”
Eenmaal over het viaduct neemt u het eerste fietspad linksom.
U gaat aan het eind weer linksom op de Nijverheidsweg. Pas goed op met oversteken!
Bij Jack’s Car Clean neemt u de Heul naar rechts.
U gaat linksom de Oude Bredasepostbaan in.
Steek deze voorzichtig over bij de Heistraat en rijdt door tot aan de van Opdorpendreef.
Hier gaat u rechtsaf. Pas op bij het oversteken van de spoorwegovergang.
Aan het eind steekt u over en gaat linksom en meteen rechtsom naar de ingang van
Molecaten Park Bosbad Hoeven
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